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Książki
„Studia Podatkowe. Materialne prawo podatkowe. Skrypt dla studentów kierunków
administracyjnych”, Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.,
Gorzów 2016.

Artykuły w monografiach i czasopismach
Geneza i ewolucja podatku akcyzowego od Średniowiecza do XX wieku, Warszawa 2013 (e-book).
Geneza i ewolucja podatku akcyzowego jako podatku obrotowego. Okres międzywojenny, Warszawa
2013 (ebook).
Geneza i ewolucja podatku akcyzowego jako podatku obrotowego. Okres powojenny, Warszawa 2013
(e-book).
Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł i nieznajdujących pokrycia w ujawnionych
źródłach przychodów – uwagi de lege ferenda, [w:] Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, red. L.
Etel, Białystok 2008.
Wszczęcie postępowania kontrolnego i kontroli podatkowej na podstawie ustawy o kontroli
skarbowej. Analiza w kontekście ochrony praw podatników, [w:] Czynniki kształtujące organizację i
funkcjonowanie administracji publicznej. Zbiór studiów, red. K. Flaga-Gieruszyńska, Gorzów 2012.
Ochrona konsumentów na tle klauzul abuzywnych, [w:] Sposoby pojmowania bezpieczeństwa w
wybranych obszarach życia publicznego. Zbiór studiów, red. K. Flaga-Gieruszyńska, Gorzów
Wielkopolski 2013.
Obejście prawa podatkowego, [w:], „Obrót powszechny i gospodarczy – problemy prawnopodatkowe.
Monografia, red. I. Remus, Warszawa 2014.
Bezpieczeństwo finansowe i gospodarcze w Polsce w świetle priorytetów i rzeczywistych wyników
kontroli skarbowej, [w:] Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba człowieka. Zbiór studiów, red. K.
Flaga-Gieruszyńska, Gorzów 2014.
Czy fiskus boi się zasady in dubio pro tributario?, [w:], Aequitas sequitur legem. Księga pamiątkowa z
okazji Jubileuszu 75-lecia Prof. Andrzeja Zielińskiego, red. K. Flaga-Gieruszyńska, Szczecin 2014.
Jakich czynności organy kontroli skarbowej nie mogą podejmować (wykonywać) w postępowaniu
kontrolnym bez wszczęcia kontroli podatkowej? Analiza w kontekście ochrony praw podatników, [w:]
Z zagadnień bezpieczeństwa Polski i współczesnego Świata, red. P. A. Leszczyński, A. Chabasińska,
Gorzów 2016.

Niekonsekwencja ustawodawcy w zakresie oświadczeń o stanie majątkowym w świetle postanowień
Ordynacji podatkowej, Studia Administracji i Bezpieczeństwa, Gorzów 2016.
Współpraca Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki w świetle postanowień Umowy
i ustawodawstwa FATCA, [w:] Współczesne bezpieczeństwo ekonomiczne. Wymiar międzynarodowy,
red. M. Gębska, M. Kubiak, Warszawa 2016.
Opodatkowanie dochodów nieujawnionych w świetle dotychczasowych i nowych regulacji prawa
podatkowego, Studia Administracji i Bezpieczeństwa, Wydawnictwo AJP, Gorzów 2017.
Krajowa Administracja Skarbowa - czy to nowa i lepsza jakość administracji podatkowej?, Studia
Administracji i Bezpieczeństwa, Wydawnictwo AJP, Gorzów 2017.
Spółka cywilna czy jej wspólnicy są podatnikami podatku od nieruchomości?, Prawo Budżetowe
Państwa i Samorządu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017.
Współpraca międzynarodowa, jako element bezpieczeństwa finansowego, w świetle postanowień
Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, [w:] Oblicza
bezpieczeństwa we współczesnym świecie, red, K. Ambrozy, N. Gburzyńska, Wydawnictwo Adam
Marszałek, Toruń 2018.
Współpraca międzynarodowa polskiej administracji skarbowej w zakresie wymiany informacji
podatkowych - eksplikacja de lege lata, Studia Administracji i Bezpieczeństwa, Wydawnictwo AJP,
Gorzów 2018.
Standard Audit File for Tax (SAF-T) - IT tool for tax system tightening, Studia Administracji i
Bezpieczeństwa, Wydawnictwo AJP, Gorzów 2018.
System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR) - nowe narzędzie zwalczania wyłudzeń
skarbowych, Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2018.
System monitorowania przewozu drogowego i kolejowego niektórych towarów – eksplikacja de lege
lata, Studia Administracji i Bezpieczeństwa, Wydawnictwo AJP, Gorzów 2019.
Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – wybrane
zagadnienia, cz. 1, Kwartalnik Doradca Podatkowy, nr 3/2019.
Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów – wybrane
zagadnienia, cz. 2, Kwartalnik Doradca Podatkowy, nr 4/2019.

Inna działalność naukowa
Członek Wydziałowego Zespołu ds. Programów kształcenia na kierunku administracja Akademii im.
Jakuba z Paradyża w Gorzowie WLKP.
Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WLKP.

Opiekun praktyk studenckich na kierunku administracja na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa
Narodowego w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie WLKP.

Udział w wybranych konferencjach i szkoleniach polskich
Obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz przeciwdziałaniem finansowaniu
terroryzmu, Warszawa 2010.
Optymalizacja podatkowa. Optymalizacja procesów biznesowych, Szczecin 2011.
Doradca Podatkowy Partnerem Biznesowym Przedsiębiorcy. Dowody w postępowaniu podatkowym –
zagadnienia postępowania dowodowego w kontekście kontroli podatkowej i skarbowej w
przedsiębiorstwie, Szczecin 2011.
Obrót powszechny i gospodarczy – problemy prawne i rynkowe, Kielce 2013.
10 lat Polski w Unii Europejskiej – czy wykorzystaliśmy szansę, Słubice 2014.
Działalność zawodowa i gospodarcza a jednolity plik kontrolny. Aspekty prawnopodatkowe, Gorzów
Wlkp. 2017.
Zmiany administracyjnego prawa proceduralnego z perspektywy teorii i praktyki, Gorzów Wlkp. 2018.
Rachunkowość i Finanse. Teoria i praktyka, Gorzów Wlkp. 2019.

Inne formy rozwoju naukowego i doświadczenia zawodowego
W latach 1996-2010 pracownik administracji skarbowej (od 2004 roku Inspektor Kontroli Skarbowej)
Od 2010 roku doradca podatkowy, specjalizujący się w opodatkowaniu krajowych i zagranicznych
dochodów osób fizycznych oraz spółek osobowych, a także opodatkowaniu pośrednim.
Pełnomocnik w kontrolach i postępowaniach podatkowych.
Aktywnie uczestniczący w rozwoju naukowym studentów w zakresie prawa, a w szczególności
finansów, prawa finansowego, prawa i postępowania podatkowego oraz bezpieczeństwa
gospodarczego i finansowego państwa.
Autor opinii i porad prawnych w obszarze prawa podatkowego, w tym m.in. w zakresie:
- opodatkowania dochodów nieujawnionych
- opodatkowania dochodów zagranicznych
- opodatkowania optymalizacji podatkowej
- opodatkowania obrotu wyrobami akcyzowymi
- opodatkowania spadkobrania
- opodatkowania darowizn, pożyczek i innych świadczeń
- opodatkowania przekształceń, łączenia i podziału spółek oraz wnoszonych aportów
- opodatkowania dochodów osób prawnych, z uwzględnieniem wydatków statutowych
- opodatkowania nabycia i zbycia nieruchomości oraz innych praw

- opodatkowania podmiotów powiązanych
- opodatkowania rolników
- rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej
- praw i obowiązków organów Krajowej Administracji Skarbowej.
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